
DECYZJE 

DECYZJA RADY (UE) 2015/1993 

z dnia 22 października 2015 r. 

zatwierdzająca zawarcie przez Komisję Europejską, w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii 
Atomowej, Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą 

Energii Atomowej, z jednej strony, a Kosowem (*), z drugiej strony 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101 akapit 
drugi, 

uwzględniając zalecenie Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 21 czerwca 2013 r. Rada upoważniła Komisję Europejską do rozpoczęcia negocjacji z Kosowem 
w sprawie Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu (zwanego dalej „Układem”). Negocjacje zakończyły się pomyślnie 
parafowaniem Układu w dniu 25 lipca 2014 r. 

(2)  Układ obejmuje również kwestie wchodzące w zakres kompetencji Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 
(zwanej dalej „Wspólnotą”). 

(3)  W odniesieniu do kwestii objętych traktatem Euratom Układ należy zatem zawrzeć również w imieniu 
Wspólnoty. 

(4)  Podpisanie i zawarcie Układu podlega odrębnej procedurze w odniesieniu do kwestii objętych Traktatem o Unii 
Europejskiej i Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

(5)  Układ nie wpływa na stanowiska państw członkowskich w sprawie statusu Kosowa, odnośnie do czego podejmą 
one decyzje zgodnie ze swoją praktyką krajową i prawem międzynarodowym. 

(6)  Ponadto żaden termin, żadne sformułowanie ani żadna definicja użyte w niniejszej decyzji lub w treści Układu, 
ani żadne odwołanie się do koniecznej podstawy prawnej zawarcia Układu nie stanowią uznania przez 
Wspólnotę Kosowa za niepodległe państwo ani nie stanowią uznania Kosowa za taki podmiot przez 
poszczególne państwa członkowskie, jeżeli nie podjęły one takiego kroku. 

(7)  Należy zatem zatwierdzić zawarcie Układu przez Komisję, działającą w imieniu Wspólnoty, w odniesieniu do 
kwestii wchodzących w zakres kompetencji Wspólnoty, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się zawarcie przez Komisję, w imieniu Wspólnoty, Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między 
Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Kosowem (1). 
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(*) Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 (1999) 
oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa. 

(1) Tekst Układu jest dołączony do decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Układu. 



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja nie wpływa na stanowiska państw członkowskich ani Wspólnoty w sprawie statusu Kosowa. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 22 października 2015 r. 

W imieniu Rady 
F. ETGEN 

Przewodniczący  
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